
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,  26/04/2021 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π . Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  

7η Τακτική Συνεδρίαση 23 Απριλίου 2021 

Ημέρα  Παρασκευή &  Ώρα  18:30 

                                                     Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  10549/ 19.04.2021 
         

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

                                                 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση των αποτελεσμάτων 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού για 
το α΄ τρίμηνο έτους 2021. 

46 
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο 
έτους 2021. 

2.  
Έγκριση 2ης μερικής 
αναμόρφωσης του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

47 
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2021. 

3.  

Λήψη απόφασης για τον 
καθορισμό αποζημίωσης μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Π. Φαλήρου»  όπως 
καθορίστηκε με την υπ.’ αρ. ΚΥΑ 
42188/2018 ΥΠ. Εσωτερικών – 
Οικονομικών (ΦΕΚ 
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018). 

48 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
αποζημίωσης μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου»  όπως 
καθορίστηκε με την υπ.’ αρ. ΚΥΑ 
42188/2018 ΥΠ. Εσωτερικών – 
Οικονομικών (ΦΕΚ 
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018). 

4.  

Λήψη απόφασης για τον 
καθορισμό εξόδων παράστασης 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Κέντρο Π. Φαλήρου»  όπως 
καθορίστηκε με την υπ.’ αρ. ΚΥΑ 
42188/2018 ΥΠ. Εσωτερικών – 
Οικονομικών (ΦΕΚ 
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018). 

49 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
εξόδων παράστασης Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π. 
Φαλήρου»  όπως καθορίστηκε με την 
υπ.’ αρ. ΚΥΑ 42188/2018 ΥΠ. 
Εσωτερικών – Οικονομικών (ΦΕΚ 
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018). 

5.  

Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ/2014». 

50 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ/2014». 
 

6.  

Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

….. 

 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016». 

7.  

Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση της κατανομής 
πιστώσεων του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ» και ορισμό νέων 
δράσεων στις οποίες θα 
κατανεμηθούν αυτές για την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων αυτών σύμφωνα 
με τις τρέχουσες ανάγκες των 
Υπηρεσιών. 

51 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της κατανομής πιστώσεων του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και 
ορισμό νέων δράσεων στις οποίες θα 
κατανεμηθούν αυτές για την υλοποίηση 
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 
αυτών σύμφωνα με τις τρέχουσες 
ανάγκες των Υπηρεσιών. 
 

8.  

Λήψη απόφασης α) για την 
βεβαίωση αδυναμίας ορισμού 
τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας από το υπηρετούν 
προσωπικό του Δήμου και β) για 
την σύναψη παροχής υπηρεσιών  
με ιατρό εργασίας και τεχνικό 
ασφαλείας, προκειμένου ο Δήμος 
να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις 
του Ν.3850/2010 περί προστασίας 
της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία. 

52 

Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση 
αδυναμίας ορισμού τεχνικού ασφαλείας 
και ιατρού εργασίας από το υπηρετούν 
προσωπικό του Δήμου και β) για την 
σύναψη παροχής υπηρεσιών  με ιατρό 
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, 
προκειμένου ο Δήμος να είναι συνεπής 
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί 
προστασίας της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων κατά την εργασία. 
 

9.  

Λήψη απόφασης για την 
απευθείας εκμίσθωση του μικρού 
ανοικτού θεάτρου εντός του 
Πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό 
διάστημα τριών μηνών (Ιούνιος-
Αύγουστος), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 
192 Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & 
ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 
«ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για 
παραστάσεις θεάτρου σκιών. 

53 

Λήψη απόφασης για την απευθείας 
εκμίσθωση του μικρού ανοικτού 
θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, 
για χρονικό διάστημα τριών μηνών 
(Ιούνιος-Αύγουστος), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 192 
Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
& ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & 
ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου 
σκιών. 

10.  

Λήψη απόφασης για την α) 
έγκριση του με αρ. πρωτ. 
7748/16.3.2021 Αποσπάσματος 
Πρακτικών της Επιτροπής 
Κληροδοτημάτων και  καταβολή 
του ποσού των  επτά χιλιάδων 
ευρώ (7.000,00€) ως γαμήλιο 
επίδομα έτους 2020, σε δύο (2) 
νεόνυμφες  που πληρούν τα 
κριτήρια και β)  έγκριση πίστωσης 
δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(14.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 00-
6739.003 προϋπολογισμού έτους 

54 

Λήψη απόφασης για την α) έγκριση του 
με αρ. πρωτ. 7748/16.3.2021 
Αποσπάσματος Πρακτικών της 
Επιτροπής Κληροδοτημάτων και  
καταβολή του ποσού των  επτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) ως γαμήλιο 
επίδομα έτους 2020, σε δύο (2) 
νεόνυμφες  που πληρούν τα κριτήρια 
και β)  έγκριση πίστωσης δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6739.003 προϋπολογισμού έτους 
2021 «Γαμήλιο επίδομα πέντε (5) 
άπορων κοριτσιών (έξοδα εκτέλεσης 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

2021 «Γαμήλιο επίδομα πέντε (5) 
άπορων κοριτσιών (έξοδα 
εκτέλεσης σκοπού κληροδοτήματος 
Ομήρου 54) του κληροδοτήματος 
Π. Αθανασιάδη» και σε βάρος  του 
Κ.Α. 00-6739.002  «Δαπάνες 
ακινήτου Ομήρου αρ. 54 
(κληροδότημα Π. Αθανασιάδη)» 
του προϋπολογισμού του Δήμου. 

σκοπού κληροδοτήματος Ομήρου 54) 
του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη» 
και σε βάρος  του Κ.Α. 00-6739.002  
«Δαπάνες ακινήτου Ομήρου αρ. 54 
(κληροδότημα Π. Αθανασιάδη)» του 
προϋπολογισμού του Δήμου. 
 

11.  

Λήψη απόφασης για την 
εκμίσθωση του διαμερίσματος του 
τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί 
της οδού Πραξιτέλους αρ. 5, 
επιφάνειας 88,12τ.μ., ιδιοκτησίας 
του Δήμου Π. Φαλήρου, με  
πλειοδοτική δημοπρασία. 

55 

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του 
διαμερίσματος του τρίτου ορόφου 
πολυκατοικίας επί της οδού 
Πραξιτέλους αρ. 5, επιφάνειας 88,12τ.μ., 
ιδιοκτησίας του Δήμου Π. Φαλήρου, με  
πλειοδοτική δημοπρασία. 
 

12.  

Λήψη απόφασης για τη 
διαπίστωση της αδυναμίας 
εκτέλεσης του  καθαρισμού των 
εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και 
την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας 
σε ιδιώτη. 

56 

Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της 
αδυναμίας εκτέλεσης του  καθαρισμού 
των εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και 
την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας σε 
ιδιώτη. 
 

13.  

Λήψη απόφασης για την 
διαπίστωση αδυναμίας για την 
εργασία «Αναβάθμιση και 
Καθαρισμός των ακτών του 
Παραλιακού Μετώπου Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου». 

57 

Λήψη απόφασης για την διαπίστωση 
αδυναμίας για την εργασία 
«Αναβάθμιση και Καθαρισμός των 
ακτών του Παραλιακού Μετώπου 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου». 

14.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
συντονιστή του Θερινού 
Προγράμματος Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
μαθητών Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών σχολείων (άρθρο 75 
του Ν.3463/2006) κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του για το 
τρέχον έτος. 

58 

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
συντονιστή του Θερινού Προγράμματος 
Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 
μαθητών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 
σχολείων (άρθρο 75 του Ν.3463/2006) 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του για το 
τρέχον έτος. 

15.  

Λήψη απόφασης για τη μερική 
τροποποίηση της με αρ. 299/2019 
Α.Δ.Σ. , που αφορά στον ορισμό 
μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Π. Φαλήρου».  

59 

Λήψη απόφασης για τη μερική 
τροποποίηση της με αρ. 299/2019 Α.Δ.Σ. 
, που αφορά στον ορισμό μελών Δ.Σ. του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. 
Φαλήρου».  
 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 


